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בס"ד

ויקרא פרק ד – פר כהן משיח
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
אַחת ֵמ ֵהנָּה:
ֶפשׁ ִכּי ֶת ֱח ָטא ִב ְשׁ ָגגָה ִמכֹּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ָע ָשׂה ֵמ ַ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹר נ ֶ
אַשׁ ַמת ָה ָעם וְ ִה ְק ִריב ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ָתּ ִמים ַליקֹוָק ְל ַח ָטּאת:
ֶח ָטא ְל ְ
יח י ֱ
)ג( ִאם ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
מוֹעד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָס ַמ ְך ֶאת יָדוֹ ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)ד( וְ ֵה ִביא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד:
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ֵה ִביא אֹתוֹ ֶאל א ֶֹהל ֵ
)ה( וְ ָל ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
)ו( וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶאת ֶא ְצ ָבּעוֹ ַבּ ָדּם וְ ִהזָּה ִמן ַה ָדּם ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ֶאת ְפּנֵי ָפּר ֶֹכת ַהקּ ֶֹדשׁ:
מוֹעד
ְאת ָכּל ַדּם ַה ָפּר יִ ְשׁפּ ְֹך ֶאל יְ סוֹד ִמזְ ַבּח ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
מוֹעד ו ֵ
ָתן ַהכּ ֵֹהן ִמן ַה ָדּם ַעל ַק ְרנוֹת ִמזְ ַבּח ְקט ֶֹרת ַה ַסּ ִמּים ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
)ז( ְונ ַ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ֵח ֶלב ַה ְמ ַכ ֶסּה ַעל ַה ֶקּ ֶרב וְ ֵאת ָכּל ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ַעל ַה ֶקּ ֶרב:
)ח( וְ ֶאת ָכּל ֵח ֶלב ַפּר ַה ַח ָטּאת י ִ
ירנָּה:
יהן ֲא ֶשׁר ַעל ַה ְכּ ָס ִלים וְ ֶאת ַהיּ ֶֹת ֶרת ַעל ַה ָכּ ֵבד ַעל ַה ְכּ ָליוֹת ְי ִס ֶ
ֲל ֶ
)ט( וְ ֵאת ְשׁ ֵתּי ַה ְכּ ָליֹת וְ ֶאת ַה ֵח ֶלב ֲא ֶשׁר ע ֵ
וּפ ְרשׁוֹ:
ירם ַהכּ ֵֹהן ַעל ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה) :יא( וְ ֶאת עוֹר ַה ָפּר וְ ֶאת ָכּל ְבּ ָשׂרוֹ ַעל רֹאשׁוֹ וְ ַעל ְכּ ָר ָעיו וְ ִק ְרבּוֹ ִ
ֶבח ַה ְשּׁ ָל ִמים וְ ִה ְק ִט ָ
יוּרם ִמשּׁוֹר ז ַ
)י( ַכּ ֲא ֶשׁר ַ
הוֹציא ֶאת ָכּל ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה ֶאל ָמקוֹם ָטהוֹר ֶאל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַעל ֵע ִצים ָבּ ֵאשׁ ַעל ֶשׁ ֶפ ְך ַה ֶדּ ֶשׁן יִ ָשּׂ ֵרף :פ
)יב( וְ ִ
ויקרא פרק ד – פר העלם דבר של צבור
אָשׁמוּ:
אַחת ִמ ָכּל ִמ ְצוֹת יְ קֹוָק ֲא ֶשׁר לֹא ֵת ָע ֶשׂינָה וְ ֵ
ֶע ַלם ָדּ ָבר ֵמ ֵעינֵי ַה ָקּ ָהל וְ ָעשׂוּ ַ
ֲדת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִי ְשׁגּוּ וְ נ ְ
)יג( וְ ִאם ָכּל ע ַ
מוֹעד:
יה וְ ִה ְק ִריבוּ ַה ָקּ ָהל ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ ֵה ִביאוּ אֹתוֹ ִל ְפנֵי א ֶֹהל ֵ
נוֹד ָעה ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָח ְטאוּ ָע ֶל ָ
)יד( וְ ְ
יהם ַעל רֹאשׁ ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַה ָפּר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
)טו( וְ ָס ְמכוּ ִז ְקנֵי ָה ֵע ָדה ֶאת יְ ֵד ֶ
מוֹעד:
יח ִמ ַדּם ַה ָפּר ֶאל א ֶֹהל ֵ
)טז( וְ ֵה ִביא ַהכּ ֵֹהן ַה ָמּ ִשׁ ַ
)יז( וְ ָט ַבל ַהכּ ֵֹהן ֶא ְצ ָבּעוֹ ִמן ַה ָדּם וְ ִהזָּה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ֵאת ְפּנֵי ַה ָפּר ֶֹכת:
וֹעד:
מוֹעד וְ ֵאת ָכּל ַה ָדּם ִי ְשׁפּ ְֹך ֶאל ְיסוֹד ִמ ְז ַבּח ָהע ָֹלה ֲא ֶשׁר ֶפּ ַתח א ֶֹהל מ ֵ
וּמן ַה ָדּם ִי ֵתּן ַעל ַק ְרנֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ֲא ֶשׁר ְבּא ֶֹהל ֵ
)יח( ִ
ָרים ִמ ֶמּנּוּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה:
)יט( וְ ֵאת ָכּל ֶח ְלבּוֹ י ִ
ֲל ֶהם ַהכּ ֵֹהן וְ ִנ ְס ַלח ָל ֶהם:
ֲשׂה לּוֹ וְ ִכ ֶפּר ע ֵ
)כ( וְ ָע ָשׂה ַל ָפּר ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַפר ַה ַח ָטּאת ֵכּן ַיע ֶ
הוֹציא ֶאת ַה ָפּר ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָשׂ ַרף אֹתוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׂ ַרף ֵאת ַה ָפּר ָה ִראשׁוֹן ַח ַטּאת ַה ָקּ ָהל הוּא :פ
)כא( וְ ִ

ויקרא פרק טז – פר ושעיר של יוה"כ
ָמתוּ:
אַהרֹן ְבּ ָק ְר ָב ָתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַויּ ֻ
אַח ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי ֲ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֲ
יך וְ אַל ָיבֹא ְב ָכל ֵעת ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ֶאל ְפּנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ֲא ֶשׁר ַעל ָהאָרֹן וְ לֹא יָמוּת ִכּי ֶבּ ָענָן ֵא ָר ֶאה ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת:
אָח ָ
אַהרֹן ִ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ַדּ ֵבּר ֶאל ֲ
)ב( ַויּ ֶ
אַהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ ְבּ ַפר ֶבּן ָבּ ָקר ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ְלע ָֹלה:
)ג( ְבּזֹאת ָיבֹא ֲ
וּל ֵב ָשׁם:
ֶפת ַבּד יִ ְצנֹף ִבּ ְג ֵדי ק ֶֹדשׁ ֵהם וְ ָר ַחץ ַבּ ַמּיִ ם ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ְ
וּב ִמ ְצנ ֶ
ַחגֹּר ְ
אַבנֵט ַבּד י ְ
וּב ְ
וּמ ְכנְ ֵסי ַבד יִ ְהיוּ ַעל ְבּ ָשׂרוֹ ְ
)ד( ְכּתֹ ֶנת ַבּד ק ֶֹדשׁ יִ ְל ָבּשׁ ִ
ירי ִע ִזּים ְל ַח ָטּאת וְ אַיִ ל ֶא ָחד ְלע ָֹלה:
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ַקּח ְשׁנֵי ְשׂ ִע ֵ
וּמ ֵאת ע ַ
)ה( ֵ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ:
אַהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
)ו( וְ ִה ְק ִריב ֲ
מוֹעד:
ֱמיד א ָֹתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֶפּ ַתח א ֶֹהל ֵ
ירם וְ ֶהע ִ
)ז( וְ ָל ַקח ֶאת ְשׁנֵי ַה ְשּׂ ִע ִ
גוֹרל ֶא ָחד ַל ֲעזָאזֵל:
גּוֹרל ֶא ָחד ַליקֹוָק וְ ָ
גּוֹרלוֹת ָ
ירם ָ
אַהרֹן ַעל ְשׁנֵי ַה ְשּׂ ִע ִ
ָתן ֲ
)ח( וְ נ ַ
גּוֹרל ַליקֹוָק וְ ָע ָשׂהוּ ַח ָטּאת:
אַהרֹן ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
)ט( וְ ִה ְק ִריב ֲ
ֳמד ַחי ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ְל ַכ ֵפּר ָע ָליו ְל ַשׁ ַלּח אֹתוֹ ַל ֲעזָאזֵל ַה ִמּ ְד ָבּ ָרה:
גּוֹרל ַל ֲעזָאזֵל ָיע ַ
)י( וְ ַה ָשּׂ ִעיר ֲא ֶשׁר ָע ָלה ָע ָליו ַה ָ
וּב ַעד ֵבּיתוֹ וְ ָשׁ ַחט ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ:
אַהרֹן ֶאת ַפּר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר לוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
)יא( וְ ִה ְק ִריב ֲ
)יד( וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר וְ ִהזָּה ְב ֶא ְצ ָבּעוֹ ַעל ְפּנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ֵק ְד ָמה וְ ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת ַיזֶּה ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים ִמן ַה ָדּם ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ:
ְשׁ ַחט ֶאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָל ָעם וְ ֵה ִביא ֶאת ָדּמוֹ ֶאל ִמ ֵבּית ַל ָפּר ֶֹכת ו ְָע ָשׂה ֶאת ָדּמוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ַדם ַה ָפּר וְ ִהזָּה אֹתוֹ ַעל ַה ַכּפּ ֶֹרת וְ ִל ְפנֵי ַה ַכּפּ ֶֹרת:
)טו( ו ָ
תוֹך ֻט ְמא ָֹתם:
מוֹעד ַהשּׁ ֵֹכן ִא ָתּם ְבּ ְ
ֲשׂה ְלא ֶֹהל ֵ
ֹאתם וְ ֵכן ַיע ֶ
יהם ְל ָכל ַחטּ ָ
וּמ ִפּ ְשׁ ֵע ֶ
)טז( וְ ִכ ֶפּר ַעל ַהקּ ֶֹדשׁ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
וּב ַעד ָכּל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל:
וּב ַעד ֵבּיתוֹ ְ
מוֹעד ְבּבֹאוֹ ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ַעד ֵצאתוֹ וְ ִכ ֶפּר ַבּעֲדוֹ ְ
)יז( וְ ָכל אָ ָדם לֹא יִ ְהיֶה ְבּא ֶֹהל ֵ
ָתן ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ָס ִביב:
וּמ ַדּם ַה ָשּׂ ִעיר וְ נ ַ
ָצא ֶאל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ְיקֹוָק וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו וְ ָל ַקח ִמ ַדּם ַה ָפּר ִ
)יח( וְ י ָ
)יט( וְ ִהזָּה ָע ָליו ִמן ַה ָדּם ְבּ ֶא ְצ ָבּעוֹ ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ִט ֲהרוֹ וְ ִק ְדּשׁוֹ ִמ ֻטּ ְמאֹת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל:
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח וְ ִה ְק ִריב ֶאת ַה ָשּׂ ִעיר ֶה ָחי:
)כ( וְ ִכ ָלּה ִמ ַכּ ֵפּר ֶאת ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
יוֹציא ֶאל ִמחוּץ ַל ַמּ ֲחנֶה וְ ָשׂ ְרפוּ ָב ֵאשׁ ֶאת עֹר ָֹתם וְ ֶאת ְבּ ָשׂ ָרם וְ ֶאת ִפּ ְר ָשׁם:
הוּבא ֶאת ָדּ ָמם ְל ַכ ֵפּר ַבּקּ ֶֹדשׁ ִ
)כז( וְ ֵאת ַפּר ַה ַח ָטּאת וְ ֵאת ְשׂ ִעיר ַה ַח ָטּאת ֲא ֶשׁר ָ
אַח ֵרי ֵכן יָבוֹא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה:
ָדיו וְ ָר ַחץ ֶאת ְבּ ָשׂרוֹ ַבּ ָמּיִ ם וְ ֲ
)כח( וְ ַהשּׂ ֵֹרף א ָֹתם יְ ַכ ֵבּס ְבּג ָ
תוֹכ ֶכם:
אכה לֹא ַתעֲשׂוּ ָה ֶא ְז ָרח וְ ַהגֵּר ַהגָּר ְבּ ְ
יכם וְ ָכל ְמ ָל ָ
ַפשׁ ֵֹת ֶ
יעי ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְתּ ַענּוּ ֶאת נ ְ
עוֹלם ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִ
)כט( וְ ָה ְי ָתה ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ

אָביו וְ ָל ַבשׁ ֶאת ִבּ ְג ֵדי ַה ָבּד ִבּ ְג ֵדי ַהקּ ֶֹדשׁ:
ַא ֶשׁר יְ ַמ ֵלּא ֶאת יָדוֹ ְל ַכ ֵהן ַתּ ַחת ִ
)לב( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יִ ְמ ַשׁח אֹתוֹ ו ֲ
ֹהנִ ים וְ ַעל ָכּל ַעם ַה ָקּ ָהל יְ ַכ ֵפּר:
מוֹעד וְ ֶאת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח יְ ַכ ֵפּר וְ ַעל ַהכּ ֲ
)לג( וְ ִכ ֶפּר ֶאת ִמ ְק ַדּשׁ ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ֶאת א ֶֹהל ֵ
ַעשׂ ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה :פ
אַחת ַבּ ָשּׁנָה ַויּ ַ
ֹאתם ַ
עוֹלם ְל ַכ ֵפּר ַעל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ָכּל ַחטּ ָ
)לד( וְ ָה ְי ָתה זֹּאת ָל ֶכם ְל ֻח ַקּת ָ
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)כב( וְ ִכי ִת ְשׁגּוּ וְ לֹא ַתעֲשׂוּ ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְצוֹת ָה ֵא ֶלּה ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה:
יכם:
ָה ְלאָה ְלדֹר ֵֹת ֶ
יכם ְבּיַד מ ֶֹשׁה ִמן ַהיּוֹם ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ו ָ
)כג( ֵאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֲא ֵל ֶ
וּשׂ ִעיר ִע ִזּים ֶא ָחד ְל ַח ָטּת:
וּמנְ ָחתוֹ וְ נִ ְסכּוֹ ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ְ
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק ִ
ְעשׂוּ ָכל ָה ֵע ָדה ַפּר ֶבּן ָבּ ָקר ֶא ָחד ְלע ָֹלה ְל ֵר ַ
ֶע ְשׂ ָתה ִל ְשׁ ָגגָה ו ָ
ְהיָה ִאם ֵמ ֵעינֵי ָה ֵע ָדה נ ֶ
)כד( ו ָ
ָתם:
אתם ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ַעל ִשׁ ְגג ָ
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ נִ ְס ַלח ָל ֶהם ִכּי ְשׁ ָגגָה ִהוא וְ ֵהם ֵה ִביאוּ ֶאת ָק ְר ָבּנָם ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק וְ ַח ָטּ ָ
)כה( וְ ִכ ֶפּר ַהכּ ֵֹהן ַעל ָכּל ע ַ
תוֹכם ִכּי ְל ָכל ָה ָעם ִבּ ְשׁ ָגגָה :ס
ֲדת ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַלגֵּר ַהגָּר ְבּ ָ
)כו( וְ נִ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ
א
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בס"ד

ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו

זה פר
יום הכפורים

שבע הזאות
כנגד הפרוכת

אם חיסר אחת
מכל ז' המתנות
לא עשה ולא
כלום שז'
מתנות מעכבות
בכל מקום
פרה אדומה
צרעת

אמר רב נחמן
בר יצחק לא
נצרכא אלא
לרבי יהודה

"חוקה"
מלמד על הדברים
הנעשים בפנים
בבגדי לבן שאם
הקדים מעשה
לחבירו מעכב וגם
ההזאות מעכבות
1

זה פר
כהן משיח

אלו שעירי
עבודת כוכבים

ד' מתנות על
מזבח הזהב

האמורה
בפרשה למעלה
ולא נכפל לכך
חזר והקישן
שאם חיסר
אחת מכל
המתנות לא
עשה ולא כלום

להביאן לדין פר
העלם דבר
ליטעון הזיה על
הפרוכת ועל
מזבח הזהב
ולישרף חוץ לג'
מחנות

חזר וכפל אותן
ואם אינו לענין ז'
מתנות תנהו
לענין ד' מתנות
שמעכבות

אמר רב פפא
לא נצרכא אלא
ל"את" "בדם"
"ובטבילה"

"לפר"
מלמד על הדברים
הנעשים בחוץ
בבגדי לבן
שההזאות
מעכבות אע"פ
שאם הקדים
מעשה לחבירו לא
מעכב

ועשה לפר זבחים לט-מא

"את"
אמר רב אחא בר יעקב
להכשיר אמין שבאצבע

"בדם"
שיהא בדם שיעור טבילה

"וטבל"
וטבל ולא מספג
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ולא שעירי
ר"ח ורגלים

מוציא אני את
אלו שאין
מכפרין על
עבירת מצוה
ידועה

בס"ד

שיטת רבי שמעון

ועשה לפר זבחים לט-מא

פר כהן משיח ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יקוק אשר באהל מועד

הרי הן ד' מתנות
על מזבח הזהב

אם לא נתחנך המזבח
בקטורת הסמים
לא היה מזה

שאם נפחתה תקרה של היכל
לא היה מזה

אשר לא
דריש
פר העלם דבר

ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יקוק אשר באהל מועד

שיטת רבי יהודה
פר כהן משיח ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יקוק אשר באהל מועד
אם לא נתחנך המזבח
בקטורת הסמים
לא היה מזה

שאם נפחתה תקרה של היכל
לא היה מזה

ללמד שצריכים מתנות על כל קרנות אוהל מועד
פר העלם דבר
2

ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יקוק אשר באהל מועד
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ועשה לפר זבחים לט-מא

בס"ד

מאי שנא ז' דכתיבן וכפילן
מתן ד' נמי כתיבן וכפילן
ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו
שבע הזאות
כנגד הפרוכת

זה פר
יום הכפורים

זה פר
כהן משיח

אלו שעירי
עבודת כוכבים

א"ר ירמיה לא נצרכא אלא לר"ש
שלא נכתב ביה בהדיא ד' מתנות
אלא למד על ידי היקש

ד' מתנות על
מזבח הזהב

חזר וכפל אותן
ואם אינו לענין ז'
מתנות תנהו
לענין ד' מתנות
שמעכבות

פר כהן משיח
ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יקוק אשר באהל מועד

ולא שעירי
ר"ח ורגלים

ל
ע
כ

ב

למעלה הוא אומר קרן קרנות שתים
הרי הן ד' מתנות על מזבח הזהב
למטה הוא אומר קרן קרנות שתים
ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יקוק אשר באהל מועד
פר העלם דבר
3
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ועשה לפר זבחים לט-מא

בס"ד

ורבי יהודה כן יעשה מאי עביד ליה
ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו
שבע הזאות
כנגד הפרוכת
וד' קרנות
מזבח הזהב

זה פר
יום הכפורים

הא א
מ
ר
ת
זה פר יו לפר
ה"כ
סד"א הני מילי
עבודה דמעכבא
כפרה אבל עבודה
דלא מעכבא
כפרה לא

כל המתנות
כתובות
בפרשה
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זה פר
כהן משיח

אלו שעירי
עבודת כוכבים

ק מ "ל

רבי יהודה
ללמד שפר של
יוה"כ צריך
סמיכה ושישפוך
שירי דמו אל יסוד
מזבח החצון

ז' הזאות
וטבל הכהן את אצבעו בדם
והזה מן הדם שבע פעמים
לפני יקוק את פני פרכת הקדש
ד' מתנות
ומן הדם יתן על קרנת המזבח
אשר לפני יקוק אשר באהל מועד
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ד' מתנות על
מזבח הזהב

ולא שעירי
ר"ח ורגלים

רבי שמעון
שד' מתנות של
פר העלם דבר של
צבור על מזבח
הזהב מעכבות

ועשה כאשר
עשה לעכב

ועשה לפר זבחים לט-מא

בס"ד

אביי אמר לר' יהודה נמי איצטריך
ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם
שבע הזאות
כנגד
הפרוכת

זה פר
יום הכפורים

זה פר
כהן משיח

אלו שעירי
עו"כ

ד' מתנות על
מזבח הזהב
מעכב

מ"ל הו
ק 'י
לר
פי'

ולא שעירי
ר"ח ורגלים

וכפר אע"פ
שלא סמך

ונסלח אע"פ
שלא נתן
שירים

דה

א

ד' מתנות
ומן הדם יתן על קרנת המזבח
אשר לפני יקוק אשר באהל מועד
ועשה כאשר
עשה הכפילן

סמיכה
וסמכו זקני העדה את ידיהם על
ראש הפר לפני יקוק
שירי הדם
ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח
העלה אשר פתח אהל מועד
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סד"א מידי דהוה
אסמיכה ושירי
הדם דאע"ג
דכתיבן וכפילן לא
מעכבא מתן
ארבע נמי לא
תעכב

